
LuaIb c coaiAa aaa 
Estado de São Paulo 

DESPACHO 

N° 
	

APROVADO 

(PRESIDENTE) 

11MAt 2014 
Em 

REQUERIMENTO N.° 
	0422 

ASSUNTO: 	INFORMAÇÕES 	AO 	PREFEITO 

SOBRE A ILUMINAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. 

ELIAS MALUF. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 

Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, 

ao Prefeito exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e 

resolver sobre os requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe 

forem dirigidos. 

Considerando que art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica de 

Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, 
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a segurança do tráfego de veículos e pedestres de forma rápida, precisa e 

N° CONFORTÁVEL. 

Considerando que a NBR 5101 prescreve que os projetos 

de iluminação pública devem atender os requisitos específicos do usuário, 

provendo benefícios econômicos e sociais para os cidadãos, incluindo: 

a) Redução de acidentes noturnos e perdas 

econômicas; 

b) Melhoria das condições de vida das 

comunidades carentes; 

C) 	Auxílio à proteção policial, com ênfase na 

segurança pessoal; 

d) Facilidade do fluxo do tráfego; 

e) Destaque a edifícios e obras públicas durante 

à noite. 

f) Fixa níveis mínimos médios de iluminância 

para os vários tipos de vias em função da densidade 

de tráfego motorizado e de pedestres; 

g) Estabelece critérios de projeto para a 

ILUMINÂNCIA e LUMINÂNCIA. 

Conceitos Básicos da 
Atual NBR 5101 

Classificação Fotométrica: 

Distribuição Longitudinal 

curta 	 Critério: 	
Ref. 

lmax 

média 	 2 
Lado da

225 LTV 

3.75 LTV 
longa 

 

Calçada  

6.0 LTV 

7_1_AM_2AM3AM_LLV 	
Lado da Rua 
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Considerando que é Pacífico o entendimento de que o 

Código do Consumidor abrange a prestação de serviço das Pessoa Jurídica de 

Direito Público, conforme dispõem o art. 301  da lei 8.078/90 - Código de 

Direitos do Consumidor (CDC). 

Considerado que a Lei 8.078/90, em seu Art. 39, caput e 

inciso VIII determina que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 

dentre outras práticas abusivas colocar, no mercado de consumo, qualquer 

produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos 

oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro); 

Considerando que diversos munícipes (estudantes, 

moradores e comerciantes) têm reclamado quanto a pouca luminosidade 

noturna da Av. Elias Maluf, após esquina da Av. Paulo Emanuel de Almeida 

Considerando que neste trecho acima mencionado, há 

"iatos" na iluminação, trazendo insegurança ao motoristas e pedestres 

Considerando que neste trecho há grande concentração 

de população, inclusive dois condomínios residenciais, sendo apenas um deles 

de mais de seiscentas casas. 

1 
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista. 
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RA TRIA 	 Estado de São Paulo 

N ° 	
REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que 

ii 

segue: 

1. A Administração Municipal tem conhecimento 

da deficiência da iluminação pública da Av. Elias Maluf, após esquina da Av. 

Paulo Emanuel de Almeida? 

2. A Administração Municipal tem algum plano 

para melhorar a iluminação pública da avenida mencionada? Se positivo, qual 

e para quando? Se negativo, por quê? 

3. Quando se dará a adequação da Iluminação 

pública da avenida mencionada dentro da NBR 5101? 

S/S, 06 de março de 2014. 

J Fernando Dini 

Vereador 

PMDB 
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